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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית גזר חוק
עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"היתר"  -היתר לפי חוק עזר זה;
"המועצה"  -המועצה האזורית גזר;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בעל חיים"  -בהמות עבודה למיניהן ,בקר צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה ,עופות ובעלי חיים אחרים,
שמגדלים אותם למטרות חקלאיות ,אילוף ,ניסויים או חובבות;
"תחום המועצה"  -כל מקום בתוך תחום שיפוט המועצה;
"מחזיק"  -לעניין חוק עזר זה ,אחד מאלה:

) (1בעלו של בעל חיים ,בין בשלמות ובין עם אחר ,או המציג את עצמו כך ,לרבות סוכן ,נאמן
או שלוח;
) (2אדם שיש לו שליטה או פיקוח על בעל החיים בדרך כלשהי;
) (3אדם המתיר לבעל חיים לחיות בחצריו או לשהות או להישאר בהם ,דרך קבע או לעתים;
) (4אדם הנוהג בכלי רכב שבו נמצא בעל חיים ,אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלו;
) (5אדם המקבל או זכאי לקבל פירות או הכנסה מבעל החיים או שהיה מקבלם אילו היה
בעל החיים נותן הכנסה;
"מטרד"  -רעש ,ריחות רעים או זיהום סביבתי;
"שטח ציבורי"  -שטח עירוני פתוח או בניין ציבורי או מקום המיועד לשמש את הציבור וכן מקום שהציבור רשאי
להשתמש בו או לשהות בו ,לרבות רחוב ,שדרה ,גן ,גינה ,מקום עינוג ,בתי כלבו ומרכזי קניות;
"הרופא"  -הרופא הווטרינר של הרשות ,לרבות אדם שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן;
"חצר"  -כולל קרקע חקלאית או כל קרקע אחרת המשמשת למרעה;
"שוהה בלתי חוקי"  -מי שנכנס לישראל או שוהה בה בניגוד לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952-או חוק למניעת
הסתננות )עבירות ושיפוט( ,התשי"ד.1954-

החזקת בעלי חיים
.2
לציבור.

)א( המחזיק בעל חיים בתחום המועצה יחזיקו במקום בתוך חצר מגודרת ובאופן שלא יהווה מטרד או סכנה

)ב( המחזיק בעל חיים ישמור על ניקיון בעל החיים ועל ניקיון מקום החזקתו וימנע קיום מטרד או מחלות
והתפשטותם.
)ג( מחזיק בעל חיים אחראי לכך שבעל החיים לא יצא משליטתו ולא ישוטט חופשי בתחום המועצה ,בכל
שטח ציבורי או בשטח פרטי של אדם אחר;
)ד( לא יתיר אדם לבעל חיים הנמצא בהחזקתו לעשות את צרכיו בתחום שטח ציבורי או מקום פרטי שאינו
בהחזקתו.
)ה( הטיל בעל החיים גללים בתחום מקום כאמור בסעיף קטן )ד( ,חייב מי שבעל החיים בהחזקתו באותה
שעה לאסוף את הגללים מיד.
)ו( נמצא בעל חיים בתחום המועצה כשהוא אינו בשליטת המחזיק או כשהוא משוטט חופשי בתחום
המועצה ,בשטח ציבורי או בשטח פרטי של אדם אחר ,רשאי ראש המועצה או הרופא להורות על תפיסתו לאלתר בכל
מקום שיימצא ,להעבירו למכלאה ,לאכסנו או למכרו ,הכל לפי שיקול דעתו.
)ז( המחזיק ידאג לחסן את בעל החיים ולבצע את הדרישות על פי כל דין בנוגע להחזקת בעל חיים.

איסור רעיית בעלי חיים והעברתם
)א( לא ירעה אדם ולא יעביר בעלי חיים בתחום המועצה ולא ירשה למי שפועל מטעמו לעשות כן ,אלא לפי
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היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאים שקבע ,ובלבד שבעלי החיים מלווים ברועה אשר מלאו לו  16שנים לפחות
ואשר אינו שוהה בלתי חוקי.
)ב( המועצה רשאית לתת היתר ,לסרב לתתו ,לתקנו ,לשנותו ,להתלותו או לבטלו ,וכן להתנות בו תנאים.

)ג(

בקשה להיתר או לחידושו תוגש לרופא בכתב ,ואליה יצורף כל מסמך שידרוש הרופא לצורך בדיקת

הבקשה.
)ד( על ההיתר יחולו ההוראות האלה:

) (1ייערך לפי הטופס שבתוספת וייחתם ביד הרופא;
) (2יוחזק ביד מחזיק בעלי חיים ויוצג לפי בקשת ראש המועצה;
) (3עותק יישמר במשרדי המועצה.
)ה( בעד מתן היתר רעייה ישלם המחזיק למועצה היטל בשיעור של  500שקלים חדשים )להלן  -היטל(.
)ו( תוקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו אם לא נקבעה בו תקופה קצרה יותר.

דרישה לביצוע מאת המחזיק
)א( ראש המועצה או הרופא רשאים לדרוש מאת המחזיק לבצע עבודה או לעשות פעולה הדרושה ,לדעת
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הרופא ,למניעת כל מפגע ,מטרד או סכנה לציבור ,לבריאותו ,ביטחונו ורכושו ,וכן לתת הוראות בדבר החזקת בעל
החיים ,סידורים להבטחת הניקיון והבריאות או הוראות בדבר המבנה ,המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת בעל
החיים ושאר הסידורים הכרוכים בכך )להלן  -הודעה(.
)ב( בהודעה יצוין הזמן שבו יש לבצע את הדרישה או לקיים את ההוראות כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( מחזיק בעל חיים בתחום המועצה ,חייב למלא אחר ההודעה.
)ד( ההודעה תוצג במשרדי המועצה ובמשרד של כל ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה
גישה חופשית אליה.

ביצוע בידי ראש המועצה או הרופא
)א( לא מילא מחזיק בעל חיים אחר דרישת ראש המועצה או הרופא בתוך הזמן שנקבע בהודעה ,או אם ראה
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ראש המועצה או הרופא כי בעל חיים מוחזק בתחומי המועצה בלא היתר או בניגוד להוראות חוק עזר זה ,רשאי ראש
המועצה או הרופא -

) (1לבצע את אשר נדרש מאת המחזיק בהודעה;
) (2לתפוס את בעלי החיים ,להעבירו למכלאה ,לאחסנו או למכרו ,הכל לפי שיקול דעתו,
ולשם כך להיכנס לאלתר לחצרי המחזיק.
)ב( ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן )א( יחולו על המחזיק ,ואם נמכר בעל חיים ,ינוכו
ההוצאות מדמי המכר.

אישור על סכום ההוצאה
חשבון המועצה בדבר הוצאותיה לפי סעיף  ,5חתום בידי ראש המועצה או הרופא ישמש ראיה לכאורה
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לאמור בו.

רשות כניסה
)א( ראש המועצה או הרופא רשאים ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו בעל חיים
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כדי לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או הרופא ולא ימנע מהם להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

פטור מתשלום פיצויים
)א( בכפוף לכל דין ,לא תהיה עילת תביעה נגד המועצה או נגד עובד מעובדיה ,בשל מעשה שנעשה בתום לב
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לפי הוראות חוק עזר זה.
)ב( בכפוף לכל דין ,המועצה ומי שפועל בשמה או מטעמה פטורים מתשלום פיצויים בשל פעולה שעשו
בתום לב ,לפי הוראות חוק עזר זה או מכוחן.

הצמדה למדד
)א( שיעור ההיטל יעודכן ב 1-בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות )להלן  -יום העדכון(,
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לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם
לו.
)ב( סכום מעודכן כאמור ,יעוגל לעשר האגורות הקרובות.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
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מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר
העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים מסירה כאמור ,תהא מסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות

האמורים ,או על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא
בשפה העברית.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  9לעיל ,יעודכן שיעור ההיטל ב 1-בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן -
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יום העדכון הראשון( ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העידכון הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט
.2007
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